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    1 0606/64  ร.ต.ต.   สมศักดิ์ แดงทรัพย์ (04)            0828  บ ำนำญ                
    2 0607/64  ร.ต.ต. สัมพันธ์ ศรีล ำใย (28)                0946  บ ำนำญ                
    3 0608/64  ร.ต.ท.   ทักษิณ ศรีสุพรรณ (17)              0957  บ ำนำญ                
    4 0609/64  ร.ต.ต.  สอน กุลโนนแดง(06)                   1585  บ ำนำญ                
    5 0610/64  นำยประสำน ทองทวี (22)                       2058  บ ำนำญ                
    6 0611/64  พ.ต.อ.  โสภณ เครือเช้ำ (32)                 6487  บ ำนำญ                
    7 0612/64  ร.ต.อ.  สมศักดิ์ เหมือยไธสงค์               3963  บ ำนำญ                
    8 0613/64  ด.ต.   ศุภกิตต์ิ โททอง                      3325  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
    9 0614/64  ด.ต.   สุริยำ คุณดิลกสังวร                  3830  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  10 0615/64  ด.ต.  ประมินทร์ ทุกขนิโรธ                   4980  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  11 0616/64  ด.ต.  ประดิษฐ์ แชมรัมย์                     6225  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  12 0617/64  ส.ต.ท.  ภำนุพงษ์ ชุบรัมย์                   6883  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  13 0618/64  ร.ต.ต.   พิทักษ์ เหล่ำสี                    5120  สภ.หนองสองห้อง       
  14 0619/64  ด.ต.   ประจักษ์ ภิรมย์นำค                   3850  สภ.นำงรอง            
  15 0620/64  ส.ต.อ.  ชำญวิทย์ บุญชู                      6921  สภ.นำงรอง            
  16 0621/64  ส.ต.ท.สหรัช ทิพย์อักษร                      7161  สภ.นำงรอง            
  17 0622/64  ร.ต.อ.  ธนะเมศฐ์ ระวีชัยวงศ์                3905  สภ.ประโคนชัย         
  18 0623/64  พ.ต.อ.  เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสำร              6968  สภ.ประโคนชัย         
  19 0624/64  ด.ต. สรำวุธ บัวชิต                          4537  สภ.บ้ำนบัว           
  20 0625/64  ส.ต.อ.  จักรพันธ์ จันทำ                     6654  สภ.ล ำปลำยมำศ         
  21 0626/64  ร.ต.อ.  มำนพ ขอชูกลำง                       4103  สภ.ถำวร              
  22 0627/64  ด.ต.  วรวัฒน์ ค ำไมตรีวุฒิกุล                4632  สภ.พุทไธสง           
  23 0628/64  ด.ต. เกรียงศักดิ์ ศรีศิลำ                   5005  สภ.สตึก              
  24 0629/64  ด.ต.   ชัยนำท เสำร์เช้ือ                    2304  สภ.บ้ำนกรวด  
  25 0630/64  ร.ต.ต.  เวียงชัย รำชประโคน                  6793  สภ.บ้ำนกรวด          
  26 0631/64  ด.ต.  นิคม โพธิ์เจริญ                       6430  สภ.คูเมือง           
  27 0632/64  ด.ต.  บรรทด เครือบคณโท                      4636  สภ.โนนสุวรรณ         
  28 0633/64  ด.ต.  เด่นพงษ์ ตรีกำญจนำ                    4084  สภ.โนนดินแดง         
  29 0634/64  ด.ต.  วีระชัย บุญบุตร                       6324  สภ.โนนดินแดง         
  30 0635/64  ด.ต.   อนุชำติ หมั่นกระโทก                  7055  สภ.โนนดินแดง 
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  31 0636/64  ด.ต.  ปุณณวิช ตีคลี                         3577  สภ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์   
  32 0637/64  พ.ต.อ.  มำนิตย์ สร้อยจิตร                   6922  สภ.เฉลิมพระเกียรติ   
  33 0638/64  พ.ต.อ.  สมภพ สังข์กรทอง                     6474  ย้ำยต่ำงจังหวัด      
  34 0639/64  ส.ต.ท. ธีระนันท์ เพียรสูงเนิน               6821  สภ.เมืองบุรีรัมย์    
  35 0640/64  พ.ต.ต.  ณภัทร สุทธิธนำกูล                   6321  สภ.ทะเมนชัย          
  36 0641/64  ด.ต.  กอแก้ว เสรีก่อแก้ว                    5744  สภ.กระสัง            
 
                                                            
                                                       


